
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUTEN VAN UITVAARTVERENIGING WIJHE SAMEN TE WIJHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam, zetel en duur 

 
Artikel 1 

a. De vereniging draagt de naam: Uitvaartvereniging Wijhe Samen, 
hierna te noemen de vereniging. 

b. Zij is gevestigd te Wijhe. 
c. Zij is opgericht op 1 augustus 1930 en aangegaan voor 

onbepaalde tijd. 
 
 

Doel 

 
Artikel 2 
De vereniging stelt zich ten doel uitvaarten zonder winstoogmerk te 
verzorgen of te doen verzorgen. Onder uitvaarten wordt verstaan zowel 
begrafenissen als crematies. 
 
 

Middelen 

 
Artikel 3 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. het voor eigen rekening verzorgen van uitvaarten; 
b. het heffen van contributie van de leden; 
c. middel van het heffen van inkoopsommen; 
d. alle andere wettige middelen. 

 
 

Lidmaatschap 

 
Artikel 4 

a. Lid is een als zodanig bij de vereniging ingeschreven 
meerderjarig natuurlijk persoon. Het lidmaatschap is niet 
overdraagbaar. 

b. Mede-ingeschrevenen zijn de minderjarige kinderen van het 
onder a. bedoelde lid. 



c. Ingeschreven kunnen worden: personen die de leeftijd van 30 
jaar nog niet hebben bereikt. 

d. Personen tussen de 30 en 60 jaar, die als lid willen toetreden, 
kunnen het lidmaatschap verwerven door storting van een 
inkoopsom. De hoogte van de inkoopsom wordt door het bestuur 
vastgesteld. 

e. Aanmelden van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de 
administratie te geschieden. 

f. Het bestuur beslist over de toelating van leden. 
g. Wie niet als lid wordt toegelaten, kan tegen het desbetreffende 

besluit van het bestuur in beroep gaan bij de algemene 
vergadering en wel op haar eerstvolgende algemene 
vergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten. 

 
 

Rechten van de leden 

 
Artikel 5 

a. Het lidmaatschap geeft bij overlijden van een lid of één van de 
mede-ingeschrevenen recht op het kosteloos verzorgen van de 
uitvaartdiensten die behoren tot het voorzieningenpakket. 

a. De algemene vergadering stelt op voorstel van het bestuur het 
voorzieningenpakket vast, waarin de aard en de omvang van de 
diensten worden omschreven die door de vereniging bij 
overlijden van een ingeschrevene worden verstrekt. 

b. Diensten die niet tot het voorzieningenpakket behoren moeten 
worden betaald door de voor de uitvaart. 

c. De leden kunnen de statuten en het huishoudelijk reglement 
raadplegen via de website van de vereniging 
www.wijhesamen.nl. Op verzoek is een exemplaar van de 
statuten en het huishoudelijk reglement verkrijgbaar bij de 
administratie. 

d. Jaarlijks ontvangen de leden een bewijs van inschrijving waarop 
ook eventuele mede-ingeschrevenen zijn vermeld. 

 
 
 
 

Verplichtingen van de leden 

 
Artikel 6 

a. Alle leden zijn verplicht jaarlijks op eerste verzoek hun contributie 
te betalen volgens de voorwaarden, zoals omschreven in  het 
huishoudelijk reglement. 

b. Uitstel van contributiebetaling kan door het bestuur worden 
verleend, indien het bestuur dit gezien de omstandigheden 
redelijk of wenselijk acht, na een gemotiveerd verzoek van het 
lid. 

 
Artikel 7 

a. De leden geven adreswijzigingen en/of verandering in de 
gezinssamenstelling binnen veertien dagen schriftelijk door aan 
de ledenadministratie. 

b. Leden die door eigen nalatigheid verkeerd en/of niet zijn 
geregistreerd, kunnen hun aanspraak op het 
voorzieningenpakket van de vereniging verliezen. 

 
Artikel 8 

a. Bij het overlijden van een lid of één zijner mede-ingeschrevenen 
binnen dan wel buiten het in het huishoudelijk reglement nader 
omschreven werkgebied, dient de vereniging hiervan zo spoedig 
mogelijk in kennis gesteld te worden. Bij niet nakomen hiervan 
beslist het bestuur of er tot het geldend maken van de rechten 
voortvloeiende uit het lidmaatschap kan worden overgegaan. 

b. De nabestaanden dienen de verzorging van de uitvaart, als deze 
plaatsvindt binnen het werkgebied, te (doen) regelen via de 
vereniging. Zo dit niet gebeurt, is het bestuur gerechtigd op de uit 
te keren waarde van het voorzieningenpakket een korting toe te 
passen. 

 
 

Einde van het lidmaatschap 

 
Artikel 9 

a. Het lidmaatschap eindigt door: 

http://www.wijhesamen.nl/


1. overlijden van het lid; 
2. opzegging door het lid middels een schriftelijke 

mededeling aan de administratie van de vereniging, met 
inachtneming van een opzegtermijn van één maand; 

3. opzegging namens de vereniging door het bestuur, met 
nachtneming van een opzegtermijn van één maand 
wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging 
na drie maanden nog niet is nagekomen; 

4. ontzetting als lid krachtens besluit van de algemene 
vergadering genomen op voorstel van het bestuur, met 
ingang van de dag na die, waarop het besluit tot 
royement genomen wordt. 

b. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar 
vindt geen restitutie van contributie plaats. 

c. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd 
indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

d. Zodra het lidmaatschap is geëindigd zijn alle financiële 
aanspraken van het lid komen te vervallen. 

e. Degene ten aanzien van wie een besluit tot opzegging van het 
lidmaatschap of tot ontzetting is genomen, wordt hiervan zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken, schriftelijk in 
kennis gesteld, met opgaaf van redenen. 

f. Hem staat binnen één maand na dagtekening van de 
kennisgeving schriftelijk beroep op de algemene vergadering 
open. De eerstvolgende algemene vergadering dient na 
ontvangst van het beroep te beslissen over de al dan niet 
gegrondheid van het besluit, echter niet dan nadat de betrokkene 
in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen. 

g. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de 
betrokkene geschorst, evenwel met dien verstande dat hij 
bevoegd is de algemene vergadering waarin over het beroep 
wordt beslist, tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen 
en het woord te voeren. De betrokkene heeft alsdan echter geen 
stemrecht. De schorsingstermijn zal maximaal drie maanden 
mogen voortduren. Tijdens de schorsingstermijn heeft 
betrokkene geen recht op de diensten van de vereniging als 
bedoeld onder artikel 5, lid a en b. 

Boekjaar 

 
Artikel 10 
Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. 
 
 

Bestuur 

 
Artikel 11 

a. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en 
bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf natuurlijke 
personen. 

b. De bestuursleden worden uit of buiten de leden benoemd door 
de algemene vergadering, waarbij het aantal niet-leden 
maximaal twee mag bedragen. 

c. Elk lid van het bestuur treedt vier jaar na zijn verkiezing als 
zodanig af in de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering 
volgens een door het bestuur te maken rooster. Daarbij zal er 
jaarlijks ten minste één bestuurslid aftredend zijn. 

d. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
e. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

Tussentijds gekozen bestuursleden nemen op het rooster van 
aftreden de plaats van hun voorganger in. 

f. Geen lid van het bestuur kunnen zijn zij die leveranties aan de 
vereniging doen, direct of indirect bij zodanige leveranties 
betrokken zijn of onder wiens verantwoordelijkheid zodanige 
leveranties geschieden. 

g. Elk lid van het bestuur kan te allen tijde door de algemene 
vergadering, mits met ten minste tweederde meerderheid hiertoe 
besloten, worden ontslagen of geschorst. 

h. De functieverdeling vindt door de bestuursleden in onderling 
overleg plaats. 

 
Artikel 12 

a. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente 
waar de vereniging haar zetel heeft.  



b. Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden, wanneer de 
voorzitter dit wenselijk acht of indien twee van de andere 
bestuursleden daartoe schriftelijk aan de voorzitter het verzoek 
richten. 

c. Indien de voorzitter aan een verzoek als bedoeld in lid b geen 
gevolg geeft op zodanige wijze, dat de vergadering kan worden 
gehouden binnen twee weken na het verzoek, zijn de verzoekers 
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen.  

d. De bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd, wanneer er 
een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Er dienen 
echter te allen tijde minimaal drie bestuursleden aanwezig te zijn. 

e. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Ieder 
bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.  

f. Van de vergaderingen worden notulen bijgehouden door de 
secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de 
voorzitter daartoe aangezocht.  

g. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits 
alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of 
met gebruik van een in geschrift weergegeven elektronisch 
bericht (e-mail) hun mening te uiten en het besluit met algemene 
stemmen wordt genomen.  

h. Bij afwezigheid van de voorzitter zit één van de andere 
bestuursleden de vergadering voor. Vervanging wordt in 
onderling overleg geregeld. 

i. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een 
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. 

j. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden 
gesteld omtrent de wijze van oproeping, stemprocedures en 
besluitvorming. 

 
Artikel 13 

a. Aan het bestuur behoren alle bevoegdheden binnen de door de 
wet, de statuten en het huishoudelijk reglement gestelde grenzen. 
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot 
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en 
eveneens tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 

zich door een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van 
een derde verbindt, maar heeft hiervoor de goedkeuring nodig 
van de algemene vergadering. 

b. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur 
zich ter uitvoering van zijn taak doen bijstaan door adviseurs of 
commissies, welke door het bestuur worden benoemd. 

 
 

Vertegenwoordiging 

 
Artikel 14 

a. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door 
het bestuur. 

b. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de 
voorzitter en secretaris gezamenlijk. 

c. Het bestuur kan aan één of meer van zijn leden alleen, 
respectievelijk gezamenlijk, volmacht verlenen namens het 
bestuur te handelen en de vereniging te verbinden. Zulk een 
machtiging kan blijken uit een door de voorzitter en secretaris 
gewaarmerkt afschrift van het gedeelte van de notulen dat het 
desbetreffende besluit behelst. 

 
 

Algemene vergadering 

 
Artikel 15 

a. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle 
bevoegdheden toe, die niet door de wet, statuten of huishoudelijk 
reglement aan andere organen zijn opgedragen. 

b. Een algemene vergadering wordt uiterlijk veertien dagen tevoren 
bijeengeroepen door een schriftelijke convocatie te zenden aan 
de leden of per advertentie in een plaatselijk veel gelezen dag- of 
weekblad, onder vermelding van de dag, plaats en uur van de 
vergadering. 

c. Een opgave van de op de algemene vergadering te behandelen 
onderwerpen wordt van de dag van oproeping af tot na de 
vergadering ter beschikking van de leden gesteld. 



d. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, 
zo mogelijk vóór 1 mei. 

e. In deze vergadering: 
1. brengt het bestuur verslag uit over zijn werkzaamheden en 

over de toestand van de vereniging middels een door alle 
leden van het bestuur ondertekend jaarverslag; 

2. legt het bestuur rekening en verantwoording af van beheer 
van de financiën in het afgelopen boekjaar; 

3. worden de jaarstukken van de vereniging, ten minste 
bestaande uit een balans en een resultatenrekening met 
toelichting voorgelegd ter goedkeuring. Deze stukken dienen 
vooraf te zijn gecontroleerd en ondertekend door een 
daartoe bevoegde accountant; 

4. worden de verkiezingen gehouden van de leden van het 
bestuur; 

5. worden de door het bestuur of de leden ingediende 
voorstellen behandeld. 

  
Artikel 16 

a. Telkens wanneer het bestuur dat nodig acht, zal het een 
algemene vergadering bijeenroepen. 

b. Ook wanneer ten minste vijfentwintig van het aantal 
stemgerechtigde leden of, wanneer dit geringer is, ééntiende 
gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden, dit schriftelijk en 
met redenen omkleed aan het bestuur verzoeken, moet door het 
bestuur een algemene vergadering bijeengeroepen worden en 
wel uiterlijk binnen één maand nadat dit verzoek is ontvangen. 

c. Op alle vergaderingen hebben stemmingen over personen 
steeds schriftelijk plaats bij gesloten briefjes; over zaken 
mondeling, tenzij de vergadering in bijzondere gevallen anders 
beslist. 

d. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, tenzij 
een lid hoofdelijke stemming verlangt. 

 
Artikel 17 

a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij 
afwezigheid van de voorzitter neemt één der andere 
bestuursleden, door het bestuur als zodanig aan te wijzen, waar. 

b. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door 
de secretaris of door een ander door de voorzitter aangewezen 
persoon, notulen gemaakt, welke op de eerstvolgende algemene 
vergadering worden vastgesteld en na vaststelling door de 
voorzitter en de secretaris ondertekend. 

  
Artikel 18 

a. Stemrecht in de algemene vergadering komt uitsluitend toe aan 
leden van de vereniging. 

b. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij 
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het 
voorstel geacht te zijn verworpen.  

c. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien 
niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede 
stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste 
aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die 
tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de 
stemmen staken, beslist het lot.  

d. Onder stemmen in dit artikel worden verstaan geldig uitgebrachte 
stemmen, zoals beschreven in het huishoudelijk reglement. 

 
 

Wijziging van de statuten 

 
Artikel 19 

a. In de statuten mogen geen wijzigingen worden aangebracht, 
indien niet bij de oproeping voor de algemene vergadering is 
medegedeeld, dat aldaar een voorstel tot wijziging van de 
statuten zal worden behandeld. 

b. In de algemene vergadering kunnen de leden voorstellen 
indienen tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk 
reglement. Deze voorstellen dienen één maand voor de datum 
van de algemene vergadering bij de secretaris te zijn ingediend. 

c. Voor een besluit tot wijziging van de statuten is een meerderheid 
vereist van tweederde van de ter algemene vergadering 
uitgebrachte geldige stemmen. 



d. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat 
daarvan een notariële akte is opgemaakt. 

 
 

Ontbinding 

 
Artikel 20 

a. Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden overgegaan, 
indien bij de oproep tot de algemene vergadering wordt 
medegedeeld dat aldaar een voorstel tot ontbinding zal worden 
behandeld. Het bepaalde in artikel 19, lid c, is van 
overeenkomstige toepassing. 

b. In het besluit tot ontbinding worden de personen aangewezen die 
met de vereffening zijn belast. 

c. De algemene vergadering bepaalt welke bestemming zal worden 
gegeven aan een eventueel batig saldo. Deze bestemming is 
zodanig als het meest met het doel van de vereniging 
overeenstemt. 

d. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen 
aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten aanwezig 
zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar 
de vereniging is ingeschreven. 

 
 

Huishoudelijk reglement 

 
Artikel 21 
De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat 
onder meer nadere regels geeft omtrent de verwezenlijking van het doel 
van de vereniging, het lidmaatschap, de regeling inkoopsommen, het 
maximum van de verstrekkingen, de toe te rekenen overhead- en 
administratiekosten, de algemene vergadering, de werkzaamheden van 
het bestuur en van het personeel van de vereniging. Het huishoudelijk 
reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze 
statuten. 
 
 

Slotbepaling 

 
Artikel 22 

a. In gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het 
bestuur.  

b. Bij twijfel omtrent de uitleg en toepassing van enig artikel van 
deze statuten beslist de algemene vergadering. 

c. In andere geschillen wordt beslist door drie scheidslieden, die 
naar billijkheid zullen oordelen. Van de drie scheidslieden wordt 
één aangewezen door het bestuur van de vereniging en één 
aangewezen door de tegenpartij waarmee het geschil bestaat. 
Deze twee scheidslieden kiezen zelf het derde lid, dat tevens als 
voorzitter fungeert en komen bij gewone meerderheid van 
stemmen tot een uitspraak die voor beide partijen bindend is. 

 
 
 
 
 
 
Het bestuur van Uitvaartvereniging Wijhe Samen te Wijhe. 
 
 
 

 


